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DECLARAÞIE DE AVERE
Subsemnata, GHILEA I0ANA-LAVINIA, având funcþia de DIRECTOR EXECUTIV la
DIRECTIA INVESTIÞII ªI PROGRAME PUBLICE, CNP 2821002313522, domiciliul în

MtJNICIPIUL ZALÃU, STFLADA SIMI0N BÃRNUÞIU NR. 25, BLOC P+8, APARTAMENT 3,
JUDEÞUL SÃLAJ, cunoscând prevederile ai.t. 326 din Codul penal privind falsul în declaraþii,

declar pe propria rãspundere cã împreunã cu familia" deþin urmãtoarele:
--.-----------------* 1 ) Prin familie se înþelege soþul/soþia ºi copiii aflaþi în întreþinerea acestora.

1. Bunuri imobi]e

1. Terenuri
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte þãri.

Adresa sau zona

Categoria*

Anul dobândirii Suprafaþa

Cota-

Modul de
dobândire

Titularull)

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2 ) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apã; (5) alte categorii

de terenu;i extravilane, dacã se aflã în circuitul civil.
*2) La "Titular" se menþioneazã, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul,
soþul/soþia,copilul),iarîncazulbunurilorîncoproprietate,cota-parteºinumelecoproprietarilor.

2. Clãdiri
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte þãri.

Categoria*

Adresa sau zona
Mun. Zalãu, Str. Simion
Bãrnuþiu nr. 25, bl. P+8, ap.3iud.Sãlai

Anuldobândirii

Suprafaþa

Cota-parte

1

2006

53mp
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-

-

-

-

.

Modul dedobândire

Titu]arui*2)

cumpãra- Ghilea loanaLavinia
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-
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* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casã de locuit; (3) casa de vacanþa, ( )

p þ

comerc iale/de producþie.
*2)
La
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soþul/soþia,copilul),iarîncazulbunurilorîncoproprietate,cotã-parteºinumelecoproprietarilor.

11. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maºini agricole, ºalupe, iahturi ºi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculãrii, potrivit legii

NaAutoturism
tura

Marca
Suzuki

Nr. de bucãþi

Anul de fabricaþie

Modul de dobândire

1

2007

Cumpãrare
1111111111'''11''''1''''''1-

2.Bunurisubformãdemetalepreþioase,bijuterii,obiectedeartãºidecult,colecþiideartã
ºi numismaticã, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naþional sau universab a cãror
valoare însumatã depãºeºte 5.000 de euro
NOTÃ:
Sevormenþionatoatebunurileaflateînproprietate,indiferentdacãeleseaflãsaunupeteritoriul
Descriere sumara
ROmanl
^ .ei lamomentul
declarãrii.
Va[oarea estimatã
Anul dobândirii
-

-

-

111. Bunuri mobile, a cãror valoare depãºeºte 3.000 de euro fiecare, ºi bunuri imobile
înstrãinate în ultimele 12 luni
Natura bunului^,C

]nstrainat

Data^t-'nãrii
lns ral

Persoana cãtre care s-aînstrãinat

Forma înstrãinãrii

Valoarea

-

-

-

IV. Active financiare
1. Conturi ºi depozite bancare, fonduri de investiþii, forme echivalente de economisire ºi
investire, inclusiv cardurile de credit, dacã va]oarea însumatã a tuturor acestora depãºeºte 5.000
de euro
ˆ

1

flt înbãncisauinstituþi i financiare din strainatate.

Se vor declara inclusiv ce e aInstituþiacareadministreazãiadresaacesteia aeTipul*

º

Valuta

Deschis în anu]

-

-

-

Sold/valoare la zi

ˆ (2) dei)ozit bancar

*Categoriile indicate sunt: ( 1 ) cont Curent. Sa# echivf lle.nte. (iTC_l_UÃ:::: C_:::!)~;+^(2A)h dneopm°.::sauec;%;ã%:e';"(G3;''fiu:#ãu-ri.Wã;.i;e'st-iþvi.i--sã;-e-;k;;ai?nte_,in€iusivftnquriprivatedepensii sau alte-s-i-;t;;;-c;-dcu;;i;r;(sevordeclaraceleafierenteanuluifiscalanterior).

2.Plasamente,investiþiidirecteºiîmprumuturiacordate,dacãvaloareadepiaþãînsumatãa
tuturor acestora depãºeºte 5.000 de euro
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv investiþiile

ãrile în strãinãtate.

Numãr de titluri/
cota de

Emitent titlu/societatea în care persoana
ionar sau asociat/beneficiar de îm rumut

Valoarea totalã la zi

certifiiicaie , obligaþiuni) ,
*Categoriile
indicate
sunt.. ( 1 \) -,hârtii
u(J,t>6L,, ,„L,
® ,,,,. '.`,`,Pr`, ^,r'...'
____1
de Ivaloare deþinute (titluri de stat,

(2)acþiu%.:a6:'i%r-þ;';-oãi-ãl-e;;.;-;c\i;;ãi;-:omerciale;(3)îriprumuturiacordateînnumepersonal.

3. Alte active producãtoare de venituri nete, care însumate depãºesc echivalentul a 5.000 de
euro pe an:
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în strãinãtate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanþii emise în benericiul unui terþ, bunuri achiziþionate în sistem leasing ºi
amasemeneabunuri,dacãvaloareaînsumatãatuturoracestoradepãºeºte5.000deeuro
2

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenþionate faþã de valoarea de piaþã,
din partea unor persoane, organizaþii, societãþi comerciale, regii autonome, companii/societãþi
naþionale sau instituþii pub]ice româneºti sau strãine, inc]usiv burse, credite, garanþii, decontãri de
che]tuieli, alte]e decât ceLe ale angajatorului, a cãror valoare individualã depãºeºte 500 de euro*
*Se excepteazã de la declarare cadourile ºi trataþiile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 ºi
al 1 lha.

Cine a rea]izat venitu]

Sursa venitului:
nume]e, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Soþ/soþie

1.3. Copii

VII. Venituri a]e dec]arantu]ui ºi ale membri]or sãi de fami]ie, rea]izate în ultimu] an fiscal
încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codu] fisca], cu modificãri]e ºi
comp]etãri]e ulterioare)
NOTÃ:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strãinãtate.

Sursa venitului:
numele, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual
încasat
generator de venit

1 . Venituri din salarii
1 . 1 . Titular

GHILEA I0ANALAVINIA

CONSILIUL JUDEÞEAN

sÃLAJ

DIRECTOR EXECUTIV

97.579 lei

1.2. Soþ/soþie

1.3. Copii

2. Venituri din activitãþi independente
2.1. Titular

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2. Soþ/soþie

3. Venituri din cedarea fiolosinþei bunurilor
3 . 1 . Titular

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sursa venitului:

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

3.2. Soþ/soþie

4. Venituri din investiþii
4.1. Titular

4.2. Soþ/soþie

5. Venituri din pensii
5 . 1 . Titular

5.2. Soþ/soþie

6. Venituri din activitãþi agricole
6.1. Titular

6.2. Soþ/soþie

Cine a realizat venitul

Nume, adresa

7. Venituri din premii ºi dinjocuri de noroc
7.1. Titular

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GHILEA ELIANA-MARIA

ALOCAÞIE

-

1.982 Iei

7.2. Soþ/soþie

7.3. Copii

8. Venituri din alte surse
8.1. Titular

8.2. Soþ/soþie

8.3. Copii

Prezenta declaraþie constituie act public ºi rãspund potrivit legii penale pentru inexactitatea
sau caracterul incomplet a] date]or menþionate.

Data comp]etãrii
08.06.2021
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